
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    

                                                        

29 Σεπτεμβρίου 2022 

Αρ. 371/2022                                                                                   

 

  

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΥΝΑΣ 

  

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα, Πέμπτη, 29 

Σεπτεμβρίου 2022, παρουσία του Υπουργού Άμυνας, του γενικού διευθυντή του Υπουργείου 

Άμυνας, του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς και εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών, με 

την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 

 

1. Ενημέρωση από τον Υπουργό Άμυνας για θέματα της αρμοδιότητάς του. 

  

2. Η ανάγκη μισθοδοτικής αναβάθμισης των υπαξιωματικών τριετούς φοίτησης 

στις στρατιωτικές σχολές. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας 

και του κ. Χρίστου Ορφανίδη) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.609-2021) 

 

3. α. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εργοδότηση και την αναβάθμιση 

των συμβασιούχων οπλιτών (ΣΥΟΠ). 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου) 

(16.9.2021) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.611-2021) 
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 β. Ενημέρωση για προβλήματα που προέκυψαν με την εφαρμογή του θεσμού 

των συμβασιούχων οπλιτών τόσο κατά την πρόσληψή τους όσο και κατά 

τη λειτουργία του θεσμού αυτού. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Άμυνας) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.604-2021) 

 γ. Ενημέρωση από τον Υπουργό Άμυνας αναφορικά με την προώθηση 

κανονισμών από το Υπουργείο Άμυνας που να ρυθμίζουν την πρόσληψη 

και τους όρους υπηρεσίας των συμβασιούχων οπλιτών, ως η αναληφθείσα 

δέσμευση του Υπουργείου Άμυνας κατά τον χρόνο εισαγωγής του θεσμού 

των συμβασιούχων οπλιτών. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Άμυνας) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.608-2021) 

 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, αναφορικά με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την 

επιτροπή απασχόλησε το προτεινόμενο επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών 

ωφελημάτων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, το οποίο περιλαμβάνει τους 

συμβασιούχους υπαξιωματικούς (ΣΥΠ) του Στρατού και τις προθέσεις τόσο του 

Υπουργείου Άμυνας όσο και του Υπουργείου Οικονομικών για χειρισμό του εν λόγω 

ζητήματος σε σχέση με τους ΣΥΠ, καθώς και για άλλα επιμέρους ζητήματα που 

άπτονται της άμυνας. 

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή 

του προς συζήτηση θέματος αποσκοπούσε στην άρση της ανισότητας σε βάρος των 

εν λόγω υπαξιωματικών και αναβάθμισης της μισθοδοτικής κλίμακας εισδοχής τους 

στην Εθνική Φρουρά, ώστε αυτή να συνάδει με το αναβαθμισμένο επίπεδο σπουδών 

τους και να εναρμονιστεί με το αντίστοιχο εν ισχύι καθεστώς άλλων τμημάτων της 

δημόσιας υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στο πλαίσιο της συζήτησης, 

η επιτροπή ενημερώθηκε για τις διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας και 

Οικονομικών προς την εξεύρεση ορθολογιστικής λύσης στο πιο πάνω ζήτημα. 
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Όσον αφορά στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στα ζητήματα που σχετίζονται 

με τους συμβασιούχους οπλίτες (ΣΥΟΠ), η επιτροπή επανέλαβε τη θέση της για την 

ανάγκη κατάθεσης στη Βουλή ρυθμιστικού πλαισίου που να διέπει την εργοδότηση και 

τους όρους υπηρεσίας των ΣΥΟΠ, σύμφωνα με τη δέσμευση του Υπουργείου Άμυνας 

το έτος 2016, καθώς και την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους ΣΥΟΠ, ώστε να 

παραμείνουν στο στράτευμα, προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η τεχνογνωσία 

τους. 

 

Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας 

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Επαφές 

Σώτια Ζένιου, Γραφείο Προέδρου Βουλής 

Email: ekprosopos-typou@parliament.cy 

 

 22 407464, 22 407448 

 press.parliament@parliament.cy 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξ ολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, 
αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος 
δελτίου τύπου, όπως και η έκδοση, εκτέλεση, μεταφόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή 
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της παρούσας 
ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου της ιστοσελίδας 
www.parliament.cy.  
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